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Minden jog fenntartva!

 

 

Aznap  különös  jelenség  tanúi  lehettek,  akik  az  égre  pillantottak  a  megfelelő  időben.  A
Rombuszerdő legmélyéből forgószélként süvített elő megannyi falevél, tölcsér alakban felkúszott az
égboltra, szétterült, és olyan lett, mint egy felhő, amit egy tréfás kedvű manó zöldre festett. A
szokatlan  képződmény azonban nem ringatózott  soká  a  szellők  szárnyán,  valami  titkos  jelre  a
levélkék másodpercek alatt szétszóródtak a szélrózsa minden irányába.

A történésnek azonban kevés szemtanúja volt, s még kevesebben tudhatták, hogy minden levél
meghatározott helyen kötött ki, ugyanis rendeltetésük volt: örömteli eseményről adtak hírt azoknak,
akik olvasni tudtak a rovátkákban. Ezek pedig a világ halatatlanjai voltak. Szóról szóra ez állt minden
kis levélkén:

 

Tisztelt Cím!

Szeretettel meghívunk téged és kedves családodat

Drag Ottokár és Karmossy Kinga

sárkányok

Sohanapján,

a Mezők Mezején

tartandó menyegzőjére.

(Ünnepi megjelenés kötelező!)

 

Egy esküvő szenzációszámba ment a halhatatlanok körében éppen azért, mert nem sürgeti őket
az idő.  Mindenki csak annyit  öregszik,  amennyit  mestersége, betöltött  tisztsége megkövetel.  (A
halhatatlanok például nem szívesen engedelmeskedtek volna egy kölyökarcú bölcsnek, szerintük egy
magas tisztséget betöltő egyén külseje legyen tekintélyt parancsoló, ez a minimum.)

A rombuszerdeiek alig emlékeztek már az utolsó kézfogóra. Meg is oszlottak a vélemények a
pontos idejét illetően: sokak szerint 278 éve és 266 napja történt, míg az ellentábor esküdött a kerek
egy évszázaddal korábbi dátumra. Azt is csak nagy nehezen sütötték ki, hogy ki volt a hajdani ifjú
pár.  Akárhogy  is,  az  egy  zártkörű  esemény volt,  szigorúan csak  a  család  és  a  közeli  barátok



részvételével, nem olyan népünnepély, amilyennek a sárkányok esküvője ígérkezik.

Egyvalamiben minden esetre  tökéletes  volt  az  egyetértés:  el  kell  fogadni  a  meghívást,  hisz
nagyon vágytak már egy jó murira, kiadós beszélgetésre, önfeledt örömünnepre. Ez ígérkezett az
évszázad  legvidámabb  eseményének.  Kihagyhatatlan!  Lelkesedéssel  töltötte  el  őket,  hogy
találkozhatnak  távol  élő  rokonaikkal,  rég  nem látott  barátaikkal,  új  ismeretségeket  köthetnek.
Mindenki folyvást erről beszélt, napjaik lázas készülődésben teltek. Csupa móka, kacagás volt ez az
ügy!

Nem úgy  Drag  Ottokár,  a  vőlegény  számára.  Elképzelni  sem tudja  senki,  mi  mindent  kell
elintéznie egy szerencsétlen halhatatlan lénynek, ha házasságra adja a fejét. Aki már túlesett a
dolgon, az egy alapos emlékezettisztító varázslat segítségével villámgyorsan elfelejti az idegtépő
hercehurcát.  Ilyenformán egyetlen személy van tisztában a procedúra gyilkos voltával,  és  ez  a
vőlegény.

Kikérni az engedélyeket. Megtalálni a megfelelő helyszínt. Felkutatni a legközelebbi Lopak-kő
őrét, satöbbi, satöbbi, satöbbi… Úgyhogy Dragi (mindenki így szólította, aki csak ismerte) a nagy nap
előtt egy héttel kifüggesztette a ”NE ZAVARJ!” táblát a barlangja bejáratára, s visszavonult kipihenni
a fáradalmakat. Szükségesnek tartotta ezt a lépést, és ismerősei is támogatták döntését, mert mindig
békés természete az utóbbi időben negatív irányba kezdett alakulni.

Csupán egyetlen feladatot ruházhatott át a végtelenből, a meghívók szétküldését. Ezt Uwóra, a
Rombuszerdei Bölcsek Tanácsának elnökére, a halhatatlanok egyik legvénebb, köztiszteletben álló
tündérvarázslójára hárította, Miután kiderítette, hogy ő őrzi a legközelebbi Lopak-követ, ezt a levelet
írta neki:

 

Kedves Uwo!

 

Drag Ottokár írok neked, azon örömteli okból, hogy rövidesen összekötöm életemet Karmossy
Kingáéval, az Üveghegy lakójáéval, a Kék Virág őréjével. Ezúton kérlek, legyél jelen a szertartáson,
és kérd ránk a Lopak-kő áldását.

Meghívót mellékelek, mely tartalmazza a pontos dátumot és helyet.

 

Maradok tisztelettel:

Drag Ottokár,

sárkány,

az Élet Vizének őre

 

u. i.:  Még egy szerény kérés, drága Uwo! Meghívnád nevemben népünket? Jómagam mindig
visszavonultan  éltem,  alig  ismerek  valakit.  A  szükséges  kelléktár  sem áll  rendelkezésemre.  Ez
alkalommal azonban arámmal együtt szeretnénk, ha valamennyi ismerős és ismeretlen barátunk



jelen lenne éltünk eme boldog fordulópontján. Kérlek szépen, sokszorosítsd a meghívót, és juttasd el
a halhatatlanokhoz.

u. i. u. i.: Fontos lenne, hogy ugyanilyen fajtájú, méretű, színárnyalatú levelet és rovátkatípust
használj, mert Kingának kifejezetten ez tetszik. Ezernél is több köszönet!

 

Uwo  morogva-dohogva,  hogy  mindenki  őt  zaklatja,  és  mi  lenne  ezzel  a  csürhével  nélküle,
előkészítette, majd véghezvitte a levélvarázslatot, majd hamarosan felvirradt Sohanapja.

Uwo öreges nyögdécselés közepette bemászott fekete, szikrányi napfényt sem beengedő repülő
sátrába.  Elmondta  a  varázsigét.  Levegőbe  emelkedett.  Nem szállt  túl  magasan,  főleg  nem túl
gyorsan. Sosem vallotta volna be, de félt a repüléstől. Saját tündérszárnyait például tündéremlékezet
óta nem használta, szemmel láthatóan el is csökevényesedtek, de mindenki úgy tett, mintha nem
venné észre. Számos módozat közül választhatott volna, most mégis kénytelen volt az utazásnak ezt
a körülményes formáját igénybe venni, mert az esküvő helyszínén el akart különülni a sokadalomtól.
Semmi kedve nem volt társasághoz.

Parasztfiú játszott a mezőn, csúzlival lövöldözte a varjakat. Épp megcélzott egy ártatlan madarat,
mikor Uwo sátra beúszott elé. Később úgy mesélte, egy ormótlan, alaktalan fekete valamit látott, ami
éktelenül káromkodott és átkozódott, mikor eltalálta a kilőtt kavics. Attól a naptól nem vett kezébe
csúzlit, később a gyerekeinek is megtiltotta. Rögeszméjévé vált, hogy a varjak védőszentje jelent meg
neki, így figyelmeztetve őt, hogy ne ártson többé védenceinek, különben megkeserüli.

 


